
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

EDITAL  Nº. 12/2012
Processo LU-ALL - 5/2012

------ António Vassalo Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca: -------------------

------ Torna público, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16

de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, e

nos termos do disposto no artigo 19.º do RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização e

Edificação) e de acordo com o artigo 70.º do C.P.A. (Código doProcedimento Administrativo) que,

no período de 15 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no site da Câmara

Municipal de Ponte da Barca, referente à Alteração de Operação de Loteamento, sito em Lugar de

Fonte Cova - Lote n.º 13, freguesia de Paço Vedro de Magalhãese concelho de Ponte da Barca,

poderão os interessados apresentar oposição escrita à operação de loteamento requerida por Oliveira

& Filhos, Lda..-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalidade do aviso– Alteração do limite do lote, da definição do polígono e área da

implantação da edificação, bem como da sua área bruta de construção.------------------------------

------ Durante o período de publicação acima fixado podem osinteressados consultar o respetivo

processo administrativo (processo LU-ALL n.º 5/2012) junto dos Serviços da Divisão de

Administração e Conservação do Território deste Município. -----------------------------------------------

------ As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, venham a ser apresentadas,

devem ser formuladas através de requerimento escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal,

devendo neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e qualidade em que as

apresentam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E, para constar, mandou publicitar este Edital e outros de igual teor, ao qual vai ser dada a

normal publicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E eu, António Manuel Amorim Cerqueira, Chefe da Divisão de Administração e Conservação

do Território da Câmara Municipal de Ponte da Barca, o subscrevi. ---------------------------------------

Câmara Municipal de Ponte da Barca, 10 de Agosto de 2012

O Presidente da Câmara,
______________________________

António Vassalo Abreu
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